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Lieve broeders en zusters 

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, 

ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken 

(Spreuken 22:6) 

Zoals u weet kreeg ik het visioen om kinderen te onderwijzen ‘train the child’ en bleek dit op bovenstaande Bijbeltekst te slaan. 

De Heere God wil graag dat we allemaal onderwijs krijgen en dat we over en van Hem horen en kunnen lezen in Zijn Woord 

over wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. Dat onderwijs belangrijk is, zien we ook in Exodus 31:18 waarin God de Tien 

Geboden zelf op twee tafelen van steen had geschreven en deze aan Mozes gaf. Zonder onderwijs kun je niet lezen of 

schrijven en het begin der wijsheid is de kennis des Heren. Hoe kun je kennis over God krijgen als je niet kunt lezen en 

schrijven? Dit was het begin van de Mission Schools… 

Startten we in mei 2001 met 16 leerlingen op de Mission Schools in Pakistan, nu zijn het er 322! En dat allemaal door uw 

ondersteuning in welke vorm dan ook: door gebed, door erover te praten met anderen en door uw financiële bijdrage. Met deze 

brief dank ik dan ook iedereen die de Mission Schools in Khaliq-Nagar en Youhanaabad in Pakistan steunt; sommigen zelfs al 

twaalf jaar, waar we alleen maar de Heere en u voor kunnen danken. Ik bid dan ook met opgeheven handen tot de Heere om u 

en de kinderen in Pakistan te zegenen. 

Onderwijs geeft kinderen hoop en toekomst en opent wegen naar betere banen 

De lessen, de boeken en alle andere materialen zijn gratis, waardoor de armste kinderen naar school kunnen gaan en hun 

ouders kunnen gaan werken. Zoals elk jaar in maart staan we weer voor het klaren van een grote klus, want hoe krijgen we 

naast de maandelijkse bijdragen voor de gratis lessen voor 322 kinderen het boekengeld bijeen? 

Zonder boeken, schrijfblokken, pennen, potloden, gummen, enz. kunnen ze niet leren lezen en schrijven. En zonder uw hulp 

kunnen we deze spullen niet aanschaffen. Ik vraag u dan ook lieve mensen om te helpen met gebed, met het verkopen van 

spulletjes op de markt en de opbrengst ervan over te maken naar onderstaande rekening, of door eenmalig of structureel bij te 

dragen met een willekeurig bedrag. 

Ik vraag u namens de kinderen van de Mission Schools om een bijdrage voor de volgende materialen. 

 

 Boeken, schriften en schrijfmaterialen 2014: € 11,- per kind x 322 leerlingen 

met bulkkorting         € 2.970,00 

 Schooltassen - voor de armste kinderen zijn er ongeveer 50 nodig à € 2-€ 3,- €    150,00 

 Kleurbijbelboeken, 322 stuks       €    287,50 

 Diverse andere materialen        €      19,50 

    Totaal nodig          € 3.427,00 

 

Ook extra bijdragen voor medicijnen en maaltijden voor de allerarmste kinderen zijn van harte welkom! 

 

MISSION PRIMARY SCHOOL KHALIQ-NAGAR 



                                                                                         

Office:  Donations: 
Stichting Asian Care – P.O. Box 2001 – 2930 AA  Krimpen aan de Lek – The Netherlands NL87 RABO 0333 8195 27 
 +31 – (0)180 – 521966 | +31 – (0)599 - 619716  Stichting Asian Care 
info@asiancare.nl | www.asiancare.nl   KvK: 41135405 

 

 

    
 

Sponsoring 

Weet u dat door Gods genade en uw hulp en gebed veel van de kinderen nadat ze les hebben gehad 

op de Mission Schools doorgaan met leren en studeren. Veel leerlingen studeren nu bijvoorbeeld voor 

verpleegkundige, voor onderwijzer, of zijn student aan een bijbelschool en andere leerlingen krijgen 

betere banen in fabrieken, zoals textiel- en schoenfabrieken. Op dit ogenblik werken zelfs enkele oud-

leerlingen parttime in een ziekenhuis als assistent. U kunt zich voorstellen hoe ontzettend blij en 

dankbaar ik ben dat onze voormalige leerlingen in hun eigen onderhoud en dat van hun ouders kunnen 

voorzien, maar het allerbelangrijkste is dat zij de Heere Jezus hebben leren kennen als hun Heiland, 

Verlosser en Heere! 

 

Ik hoop dat u na wilt denken over hoe u bij kunt en wilt dragen aan het onderwijs voor kansarme 

kinderen. Steun de Mission Schools en verander hiermee de levens van kinderen, hun ouders en zelfs 

een hele gemeenschap. We hopen u spoedig als nieuwe sponsor te mogen begroeten! Hartelijk dank 

voor uw hulp en gebed. 

 

VERANDER EEN LEVEN EN SPONSOR EEN KIND VOOR € 7,50 PER MAAND! 

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

Gods zegen! 

Mede namens Stichting Asian Care 

Elisha Samuel* 

 

                                                             
 

*NB: Elisha Samuel is een zelfstandige Pakistaanse zendeling/evangelist die samenwerkt met Stichting Asian 

Care. De bediening van Elisha duiden wij als Elisha Samuel Ministries en daaronder valt het Mission School 

Project. Stichting Asian Care durft verantwoordelijkheid te nemen voor uw gift aan dit project omdat onze 

teamleden op verschillende wijzen persoonlijk bekend zijn met zowel Elisha zelf als met het scholenproject. 
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